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Forord
Sæsonen er nu nået til sin ende og vi kan alle
holde en velfortjent pause og sommerferie.
Skulle nogle have svært ved at lade ketcheren
ligge helt, vil der være mulighed for frit spil i
hallen i juni, og så er der jo klubbens berømte
badmintonskole man kan melde sig til. Se mere
herom længere fremme.
Igen i år har det været en begivenhedsrig sæson
med gode resultater i holdturneringen samt i de
individuelle turneringer. Super seje unge spillere vi
har i Køge Badminton Klub 😊
På årets Generalforsamling blev der valgt ny
ungdomsformand(inde), som vi vil starte dette
nyhedsbrev med en præsentation af.

Ny ungdomsformand

Jeg er på bestyrelsesmødet i marts valgt som
ungdomsformand i Køge badmintonklub.
Jeg hedder Annette Dreier og er mor til Gustav
som er U13 spiller.
Jeg har en fortid i Herfølge boldklubs bestyrelse og
i ungdomsarbejdet der. Ligesom jeg har været
aktiv i Køge svømmeklub. Jeg er ansat som
pædagogisk konsulent i Københavns kommune.
Jeg mener at vide lidt om sport i al almindelighed
og meget om gode læringsmiljøer for vores børn,
der skaber rammen om den enkelte spillers trivsel,
læring og udvikling. Både på banen og udenfor
banen.
Jeg vil være at finde i hallen flere gange om ugen,
hvis man som forældre gerne vil i dialog med mig.
Alternativ er den hurtigste vej til mig at sende en
messenger besked.
Jeg har allerede påbegyndt arbejdet i klubben. Jeg
er stolt over at være en del af en klub, der har
udviklet sig så hastigt de seneste 10 år. For 10 år
siden havde vi få hold tilmeldt holdkampe. Den
seneste sæson havde vi 13. Heraf klarede mange
hold sig rigtigt godt.
I klubben har vi både en tidligere verdensmester,
en der har trænet en verdensmester og hvem ved
måske en kommende verdensmester. Vi har
mange gode trænere, som i den grad gør det til en
fornøjelse at være ungdomsformand. Dertil er det
min oplevelse, at vi i klubben har forældre, der
siger ”Ja” når jeg eller en anden fra bestyrelsen
kommer forbi og spørger om hjælp til en
afgrænset opgave. Tak for det. Og vigtigt af alt vi
har byens dejligste spillere. Jeg vil være børnenes
ungdomsformand.
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Frit spil i ferien
Ravnsborg hallen har givet os et godt tilbud.
Vi har fået lov, at have frit spil alle torsdage i juni –
kl. 16-20
Ungdomsspillere (ifølge med en voksen) har
fortrinsret kl. 16-18 og senior spillere kl. 18-20.
Man skal selv have bolde med.
Vi ses i hallen !

Guld i U11CD: Buster, Olga, Albert, Clara og Thea

Familiedagen 2019

Holdkampe i Badminton Sjælland
Sjællandsmesterskab til U11 CD
I marts måned afvikledes finalerne i SM for
ungdomshold, hvor Køge Badminton Klub deltog
med 5 hold. Finalen er kulminationen på
holdturneringen, hvor sæsonens bedste hold
dyster om medaljer i Tåstruphallerne.

Igen i år blev der afholdt familedag med stor
succes. Lørdag den 4. maj 2019, spillede 37 voksne
og 35 børn med og imod hinanden i den store
internationale holdkamp. Der var god stemning,
højt humør og kamp til stregen i hallen.
Turneringens 3 sidste kampe var semifinaler og
endeligt finalen. Alle 3 kampe med ”rigtige”
dommere på. Der var spænding til det sidste og da
sidste bold var spillet løb holdet fra Indonesien af
med årets pokal.

Resultatet blev 1 Guld, 3 Sølv og 1 Bronzemedalje.
Sjællandsmestre blev U11CD holdet med Buster
Uhre, Olga Stamm, Albert Scheffman, Clara Uhre
og Thea Kær Rasmussen, som kunne trække sig
sejrrigt ud af en meget tæt og spændende
finalekamp, der måtte afgøres i Golden sæt.
Alle holdene kæmpede bravt i både semi- og
finaler, og spillerne leverede masser af flot spil.
Køge Badminton Klub kan se tilbage på en
succesrig sæson med rekordmange tilmeldte hold
og gode resultater i den hjemlige
ungdomsholdturnering. 6 Køge hold havde
desuden kvalificeret sig til DM som afvikledes i
Jylland i midten af april. Tillykke til alle holdene,
som også klarede sig godt.

Efter en tur i omklædningsrummet var der
arrangeret fælles frokost i cafeteriet – 44 voksne
og 39 børn deltog. Da maverne var fyldte og
tørsten slukket, startede det traditionelle banko
spil, som igen i år bød på masser af præmier. Der
var vist ikke mange der gik tomhændet hjem.
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En lang dag sluttede med en Kahoot – også med
stor deltagelse og flotte præmier.

Vi har her i forsommeren samarbejdet med
kommunens SFO er for at vise klubben frem for de
5-6 årige børn i nærområdet. Samtidig har vi en
håndfuld trænere på trænerkursuser for at skabe
god træning for samme målgruppe. Vi har nemlig
også en målsætning om at sikrer ”fødekæden”
nedefra.
Såvel spillere som trænere er med til at give
feedback i forhold til hvad vi lykkes rigtigt godt
med og hvor vi med fordel kan skrue yderligere, så
vi bliver endnu bedre. Flere af ungdomsspillernes
opmærksomheder vil blive taget med videre og
kunne ses implementeret i den kommende sæson.

Igen i år blev der også uddelt pokaler for særlige
indsatser. De gik i år til Mathias Fallesen, Kenneth
Skov-Casper og Oliver Schlander.
Vi vil tillade os at kalde denne dag for en succes,
og vi håber at ligeså mange – eller flere – vil være
med igen den 2. maj 2020.
Tak til alle der deltog og støttede klubben ad
denne vej.

Den kommende sæson
I Køge badmintonklub arbejder vi hele tiden på at
udvikle vores spillere gennem trænings set up,
udviklende læringsmiljøer og kompetente
trænere. Vi ønsker at den enkelte spiller ses,
mødes og anerkendes uanset badmintonniveau
ved alle træningspas. Vi vil i den kommende
sæson have yderligere fokus på en tæt dialog
mellem træner og spiller, så vi får støttet den
enkelte spiller i forhold til spillerens mål med
badminton.
Vi vil gerne ”lukke hullet” mellem en stærk
ungdomsafdeling og seniorafdelingen. Derfor vil vi
i den kommende sæson have forskellige tiltag
målrettet de ældste spillere i ungdomsafdelingen.
Vi har været i dialog med de unge mennesker, der
har kvalificeret indsatsen. Vi vil sikre gode
betingelser for at de unge forbliver tilknyttet
klubben og kan spille seniorholdet op gennem
rækkerne.

I disse dage arbejder vi målrettet på at få langt
træning ind i skemaer og få fordelt tiderne mellem
ungdom, senior og motion og dernæst få sat
navne på hvilke trænere, der skal stå for hvilke
hold. Således at vi sikre sammenhæng for den
enkelte spiller.

Vigtige datoer
Uge 32 Badmintonskole for u 11, u 13 og u 15.
Tilmelding via DGI
Uge 33 Opstart af ny sæson
16.8 kl 16 – 19 ”Hold Danmark rent”. Vi samler
skrald på Søndre strand, såvel børn som andre
interesseret. Vi tjener penge til klubben for
arbejdet. Samtidig med den gode gerning. Mere
info når vi nærmer os på FB i Køge badmintonklub.
I uge 35 ”Køge festuge” Vi deltager som frivillige
ved festugen, alle over 18 år kan deltage. Vi tjener
penge til klubben. Vagter slås op på FB siderne i
Køge badmintonklub.
19.9 Forældremøde
27-29.9 Træningslejr for ungdomsspillere. Info
følger.
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14.12 Stævne for U 15 i Ravnsborg hallen.
5.1 Klubmesterskab
25-26.4 Stævne i Skensved hallen u 11 A, U 13 og
U 17/19
2.5 Familiedag
5.6 Sæsonen slutter

Ungdom
Det har været et travlt år i ungdomsafdelingen,
igen. Mange aktiviteter og nye tiltag, som bl.a. har
resulteret i fastholdelse og tiltrækning af nye børn.
Synes, at nogen skal nævnes:
• Badminton på toppen – turnering for
nybegyndere og ”uddannelse” af forældre
• Badmintonskole i sommerferien, 48 deltagere,
udsolgt, endda venteliste, god økonomi
• Next Level, forældreaften med deltagelse af
vores bedste turneringsspillere om talentudvikling
og vores træningstilbud, bl.a. med deltagelse af
Talentchef i Badminton Danmark, Bo Ømosegaard
• Nye træningstilbud, bl.a. HBC-træning, Lars
Uhre, tidligere landstræner, Philip Fagralid, ny
ungdomscheftræner
• 50 børn, som spiller motionsbadminton i U15 og
U17

Er det mon farligt ?
Der er hverken uhyggeligt eller farligt at gå til
Generalforsamling i Køge Badminton Klub – der er
heller ikke risiko for at man bliver valgt ind i
bestyrelsen eller lignende.
Man skulle næsten tro, at der løber et rygte om
ovenstående, da vi til sæsonens
Generalforsamling d. 2. april desværre ikke så ret
mange medlemmer eller forældre til medlemmer.
Det er en fin aften (der ikke er for lang 😊) hvor
man hører lidt om klubben og klubbens økonomi,
samt har mulighed for at stille spørgsmål om stort
og småt.
Der er en fin beretning af vores Formand Steen
Fladberg. I år sagde Steen følgende om
Ungdomsafdelingen:

• Forældremøde om individuelle samtaler og
forslag til temamøder
• Etablering af rekrutteringsudvalg, især med
fokus på de mindste
• Uddannelse af ungdomstrænere, bl.a. til særligt
trænerudviklingsprojekt rettet mod de yngste
• Afvikling af to ungdomsturneringer, julestævne,
klubmesterskaber, som altid har fin tilmelding,
familiedag med mere end 100 deltagere
• Deltagelse med 40 børn til DMU i det vestjyske.
Vi havde det fjerdehøjeste deltagerantal.
• Ungdomstræningslejr over en hel weekend. Stort
engagement og kreativitet fra vores trænere med
Mathias Thyge og Oliver i førersædet
• Daglig træning på mange niveauer af vores 13
ungdomstrænere.
Vi får meget ros for vores træning. En stor tak til
vores trænere. Vi kæmper stadig med at få nok
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små børn ind i klubben, primært forældre/barn, U9
og U11 vil vi gerne have flere af. Men badminton
er en relativ svær sport, når man er helt lille. Til
gengæld er det en fornøjelse at se, at vi har fået
en stor U13 og U11-gruppe, som har fuld fart på
med mange nye, der spiller mange turneringer
med flotte resultater.
Flotte ord fra formanden, som man bliver lidt
stolt af at høre.
Læs evt. hele referatet fra Generalforsamlingen:
https://badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive
/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=80607
Efter Generalforsamlingen er bestyrelsen
stadigfuldtallig og herunder er der et billede af
bestyrelsen.

Læs mere, klik her:
http://koegebadminton.dk/cms/default.aspx?club
id=481&m=7630362&cmsid=634&pageid=26974&

BadmintonPeople bliver til
BadmintonPlayer
Badminton Danmarks turneringssystem
BadmintonPeople ændrer navn og
websideadresse. Fra 5. juni samles al
konkurrenceaktivitet på
www.badmintonplayer.dk. BadmintonPeople
bruges fortsat som trænerportal og til anden
klubadministration.
Læs mere, klik her:
https://www.badmintonpeople.dk/wwwPublic/Cl
ub/News/Detail/?clubid=3547&m=8112410

Næste Sæson 2019-2020
Spillere der har været medlem i denne sæson, vil
automatisk blive tilbudt en træningstid i den nye
sæson.
Ønsker du ikke at spille badminton i næste sæson,
så giv venligst besked på
ungdom@koegebadminton.dk

Forrest fra venstre:
Kasserer Charlotte Dysted, Suppleant Christina
Zenteno, Ungdomsformand Annette Dreier,
Næstformand Linda Nielsen,
BestyrelsesmedlemOliver Schlander
Bagerst fra venstre: Senior – og Veteran formand
Claus Christiansen, Motionsformand Claus
Christoffersen, Formand Steen Fladberg og
Suppleant - Baneleje / samt +60 Jørgen Petersen

HUSK vores Badmintonskole

Facebook
Følg ”Køge Badminton Klub – Ungdom” på
Facebook. Her kommer mange opslag som kan
være nyttige at læse

Udmelding
Hvis du ikke ønsker at spille i Køge Badminton
Klub næste sæson, bedes du sende info om dette
til ungdom@koegebadminton.dk

Vi afholder Badmintonskole i Ravnsborghallen i
dagtimerne i uge 32 for A, B, C og D spillere i
alderen U11, U13 og U15
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Skal du være klar til den
kommende sæson?
Måske trænger din ketcher til at bliver opstrenget,
så du er klar til den kommende sæson med
spændstige strenge:
http://koegebadminton.dk/cms/default.aspx?club
id=481&m=6458999&cmsid=634&pageid=26974&

Aldersklasser ungdom – sæson
19/20:
U19 er født i 2001 eller 2002
U17 er født i 2003 eller 2004
U15 er født i 2005 eller 2006
U13 er født i 2007 eller 2008
U11 er født i 2009 eller 2010
U9 er født i 2011 eller 2012
U7 er født i 2013 eller senere

Vi ønsker alle en fantastisk sommer !
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